Protokół Nr IV/06

z obrad sesji Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 28 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Działdowo
pod przewodnictwem pana Mirosława Zielińskiego – Przewodniczącego Rady Gminy.
Sesję rozpoczęto o godzinie 1010, a zakończono o godzinie 1145.

Stan osobowy Rady wynosi 15 osób, w sesji zgodnie z załączoną listą obecności
uczestniczyło 15 radnych.

Spoza Rady w sesji uczestniczyli:

Pan Paweł Cieśliński

- Wójt Gminy

Pan Jan Świniarski

- Sekretarz Gminy

Pani Beata Antoszewska

- Skarbnik Gminy

Pani Mieczysława Skała

- Kierownik GOKiS

Pani Bożena Ziółkowska – Wójcicka

- Kierownik GOPS

Pani Wiesława Gierłachowska

- Radca Prawny Urzędu

Pan Andrzej Graszk

- Kierownik GZUK w Uzdowie

Pani Bogumiła Stachowiak

- Kierownik GBP w Burkacie

Pan Władysław Kubiński

- Radny Powiatu Dziadowskiego

Dyrektorzy szkół
Sołtysi z terenu Gminy Działdowo
Przedstawiciele prasy lokalnej

Przebieg sesji

Ad pkt 1-2
Pan Mirosław Zieliński – Przewodniczący RG powitał uczestników sesji
i na podstawie listy obecności stwierdził kworum władne do obradowania i podejmowania
prawomocnych uchwał.
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Ad pkt 3
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i jest następujący:

1. Otwarcie.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku dziennego.

4. Przyjęcie protokołu III Sesji Rady Gminy Działdowo.

5. Wolne wnioski i zapytania.

6. Podjęcie uchwały Rady Gminy Działdowo w sprawie wyboru Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Działdowo.

7. Podjęcie uchwały Rady Gminy Działdowo w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Działdowo na 2007 rok.

8. Podjęcie uchwały Rady Gminy Działdowo w sprawie ustalenia wykazu wydatków,
które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2006.

9. Podjęcie uchwały Rady Gminy Działdowo w sprawie ustalenia regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków za wysługę lat , motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy , sposobu
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych
zastępstw a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania
dodatku

mieszkaniowego

oraz

podziału

funduszu

nagród

dla

nauczycieli

zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Działdowo.

10. Sprawy bieżące.

Ad pkt 4
Protokół z obrad III sesji został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.
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Ad pkt 5
W tym punkcie:

Pan Władysław Kubiński – Radny Powiatu Działdowskiego złożył wszystkim zebranym
najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżającego się Nowego Roku.

Ad pkt 6
Po zgłoszeniu przez pana radnego - Józefa Gorczycę - kandydatury Pani Teresy
Majorowskiej na przewodniczącą Komisji Rewizyjnej i wyrażeniu zgody przez panią
Majorowską na kandydowanie, Rada Gminy jednogłośnie podjęła
U c h w a ł ę Nr IV/21/06
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Działdowo.

Zastępcą przewodniczącej Komisji Rewizyjnej został zgłoszony przez panią Teresę
Majorowską pan radny Dariusz Frejnik.

Ad pkt 7
Pani Beata Antoszewska – Skarbnik Gminy Działdowo szczegółowo omówiła budżet
Gminy Działdowo zaplanowany na 2007 rok, po czym

Radny pan Stańczak zapytał z czego wynika tak duża różnica pomiędzy kwotami
zaplanowanymi na budowę sal gimnastycznych w Sławkowie i w Uzdowie?
Pan Paweł Cieśliński – Wójt wyjaśnił, że wymienione sale gimnastyczne będą miały te same
parametry, tj. 12 m x 24 m. Przy budowie sali gimnastycznej w Uzdowie zostanie
wykorzystana szczytowa ściana budynku szkoły co znacznie zmniejszy koszty robót, jak
również koszty zakupu materiałów budowlanych.

Pan Stańczak zapytał czy przygotowana jest dokumentacja na budowę tych sal.
Pan Wójt odpowiedział, że dokumentacja przygotowana jest od dawna, trzeba ją tylko
zaktualizować.

3

Radny pan Józef Gorczyca zapytał dlaczego w budżecie na 2007 rok zaplanowano tak wiele
inwestycji w miejscowości Uzdowo podczas, gdy mieszkańcy Pierławek tak długo oczekują
na położenie asfaltu?
Pan Paweł Cieśliński – Wójt Gminy Działdowo wyjaśnił, że w miejscowości Uzdowo
planuje się wykonanie wielu inwestycji, które służyć będą nie tylko mieszkańcom z Uzdowa,
ale także z innych miejscowości. W nazwach tych inwestycji rzeczywiście widnieje
miejscowość Uzdowo jednak nie służą one tylko tej jednej miejscowości. Inwestycja
związana z rozbudową oczyszczalni ścieków wykonana będzie głównie z myślą
o mieszkańcach Turzy Wielkiej i Kramarzewa. W samej miejscowości wykonane będą dwie
małe inwestycje: zagospodarowanie terenu przy Pomniku Grunwaldzkim oraz wybudowanie
zatoki autobusowej.
Jeżeli chodzi o budowę drogi w Pierławkach w dniu jutrzejszym zostanie podpisana
umowa z firmą budowlaną „HOFFER” na wykonanie I etapu robót związanych z przebudową
drogi gminnej Burkat - Pierławki.

Przy 14 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się” Rada podjęła
U c h w a ł ę Nr IV/22/06
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Działdowo na 2007 rok.

Ad pkt 8
Po przedstawieniu projektu uchwały przez panią Beatę Antoszewską
Rada jednogłośnie podjęła
U c h w a ł ę Nr IV/23/06
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają
z końcem roku budżetowego 2006.

Ad pkt 9
Projekt uchwały Rady Gminy Działdowo w sprawie ustalenia regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za
wysługę lat , motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy , sposobu obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw a także
wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz
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podziału funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Gminę Działdowo omówił pan Wójt, po czym
Rada jednogłośnie podjęła
U c h w a ł ę Nr IV/24/06.

Ad pkt 10
Sprawy bieżące:
Pani Grażyna Filip – Sołtys wsi Petrykozy powiedziała, że ma zastrzeżenia do pracy jednej
z pracownic Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, która obiecała jednej z rodzin pomoc
w umieszczeniu podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej i do tej pory pomoc ta nie
została udzielona.

Pani Bożena Ziółkowska – Wójcicka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
poinformowała, że wszystkie ustalenia związane z podopiecznym są poczynane. Zgodnie
z ustawą o pomocy społecznej, jeżeli pacjent znajduje się w szpitalu na oddziale
psychiatrycznym – a podopieczny wówczas tam przebywał – ordynator oddziału kieruje
pacjenta do Domu Pomocy Społecznej.
Pani Kierownik dodała, że pracownik socjalny, o którym mowa wykonuje należycie swoje
obowiązki i nie ma żadnych zastrzeżeń do pracy tej osoby. Natomiast kuzynka
podopiecznego, która się nim zajmuje wzięła na siebie sprawę umieszczenia tego pana
w Domu Pomocy Społecznej ponieważ ten pan ma rentę i sprawa ma charakter czysto
rodzinny.
Niemniej jednak pani Ziółkowska – Wójcicka zaprosiła na rozmowę na dzień 2 stycznia obie
panie, które uważają, że pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nie wykonał
należycie swoich obowiązków w celu wyjaśnienia tej sprawy.

Pani Bogusława Tatkowska – Sołtys wsi Burkat poprosiła o dostarczenie piachu lub
żwiru na drogi polne w Burkacie, które są w bardzo złym stanie. Mieszkańcy Burkatu sami
zajmą się naprawą tych dróg, niezbędny jest tylko materiał.
Pan Wójt powiedział, że zaraz po Nowym Roku uzgodni z panią sołtys zakres robót
i dostarczy żwir.
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Przewodniczący RG poinformował, że od przyszłej sesji w punkcie „wolne wnioski
i zapytania” głos będą mogli zabierać nie tylko radni, ale także sołtysi.

Z okazji zbliżającego się Nowego Roku Pan Wójt wraz z Panem Przewodniczącym
Rady Gminy złożyli wszystkim uczestnikom sesji życzenia.
W imieniu całej społeczności szkolnej noworoczne życzenia złożył pan Zygmunt
Osmański – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wysokiej.

Wobec wyczerpania porządku dziennego Przewodniczący zamknął obrady IV sesji Rady
Gminy Działdowo.

PROTOKÓŁOWAŁA

PRZEWODNICZĄCY

Anna Baszczewska

RADY GMINY DZIAŁDOWO
Mirosław Zieliński
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